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REZUMAT
Studiul de față prezintă o analiză actualizată a impactului asupra comerțului mondial al
produselor contrafăcute și piratate, cunoscute de publicul larg ca „falsuri”. Bazându-se pe un
set unic de date culese la nivel mondial, care documentează aproape jumătate de milion de capturi
vamale, studiul dezvăluie cât de mare este cota din comerțul internațional care a fost invadată de
produse contrafăcute și piratate.
În 2013, comerțul internațional cu produse contrafăcute și piratate s-a ridicat la aproximativ
2,5 % din comerțul mondial (sau 461 de miliarde USD), adică echivalentul PIB-ului Austriei sau
al PIB-ului Irlandei și al Republicii Cehe luate împreună. Mai presus de toate, aceasta evidențiază
faptul că titularii de drepturi, guvernele și economia formală în ansamblu ar putea suferi de pierderi
economice și sociale semnificative. De asemenea, constituie o măsură a puterii financiare a
rețelelor infracționale care se află în spatele acestui tip de comerț.
O analiză specifică la nivelul Uniunii Europene arată că, în 2013, cuantumul importurilor
de produse contrafăcute și piratate s-a ridicat la aproximativ 5 % din valoarea importurilor
sau la 116 miliarde USD (85 de miliarde EUR). Acest lucru sugerează că impactul relativ al
contrafacerii este de două ori mai mare pentru un grup de țări dezvoltate – cum este UE – decât la
nivel mondial. Sfera de cuprindere a fenomenului pare să fie mai mare decât în urmă cu un deceniu.
Un studiu al OCDE efectuat în 2008 estima că produsele contrafăcute și piratate reprezintă până
la 1,9 % din importurile la nivel mondial sau până la 200 de miliarde USD bazându-se pe cele
mai bune date și metode mai limitate disponibile la momentul respectiv. În contextul curent al
revigorării comerțului internațional și al unei economii mondiale deschise, falsificatorii și infractorii
nu duc lipsă de oportunități. Într-adevăr, comerțul cu mărfuri contrafăcute și piratate a devenit o
amenințare majoră pentru orice economie modernă, bazată pe cunoaștere.
Chestiunea legată de contrafacere și piraterie în cadrul unei economii globale bazate pe
inovare. Proprietatea intelectuală (PI) este un generator esențial de valoare pentru firme și un
catalizator al succesului pe piețele competitive. La nivel macroeconomic, protejarea și aplicarea
drepturilor de proprietate intelectuală constituie unul dintre principalele motoare ale inovării care
contribuie la o creștere economică susținută. Având în vedere importanța economică fundamentală
a proprietății intelectuale, contrafacerea și pirateria trebuie vizate în mod direct ca o amenințare
majoră la adresa modelelor de afaceri durabile bazate pe proprietate intelectuală.
Multe produse sunt afectate de contrafacere și piraterie, de la cele de lux și cele destinate
întreprinderilor până la produsele de consum obișnuite. Orice produs care, prin intermediul
proprietății intelectuale, aduce un plus de valoare economică titularilor de drepturi și creează o
diferențiere a prețurilor devine o țintă pentru falsificatori. Produsele contrafăcute sunt variate, de
la produsele de consum de lux, relativ exclusiviste – de exemplu ceasuri, parfumuri sau articole
din piele – până la cele destinate întreprinderilor – utilaje, produse chimice sau piese de schimb
care acoperă toată gama de prețuri – și la produsele obișnuite de consum, de exemplu jucării,
medicamente, cosmetice și alimente. De fapt, orice produs protejat de drepturi de proprietate
intelectuală poate fi falsificat. S-au înregistrat chiar și cazuri în care au fost confiscate căpșuni
proaspete, banane, scorțișoară sau ulei de nucă de cocos pe motiv de contrafacere (încălcarea
drepturilor de marcă). Unele produse contrafăcute, cum sunt medicamentele, piesele de schimb
și jucăriile, sunt de calitate foarte proastă și pot reprezenta un pericol semnificativ pentru sănătate
și siguranță.
Sunt vizate toate segmentele pieței. Falsificatorii și pirații își maximizează profiturile vizând toate
segmentele potențiale ale pieței. Nu sunt excluse nici piețele secundare, în care consumatorii
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cumpără de bună voie de la falsificatori și pirați produse care încalcă drepturile de marcă, nici
piețele primare, unde cumpărătorii de produse contrafăcute sunt induși în eroare, crezând că
achiziționează articole autentice.
Comerțul cu produse contrafăcute și piratate este un fenomen global și dinamic. În ultimul
timp, piețele de produse care încalcă drepturile de proprietate intelectuală au devenit din ce în
ce mai globalizate și sunt afectate de tendințele globale. Revigorarea comerțului după perioada
de criză, inclusiv deschiderile piețelor tot mai numeroase în multe regiuni, apariția și globalizarea
lanțurilor valorice și comerțul electronic în plină expansiune la nivel mondial – toate au importanță
și toate stau la baza dinamicii pieței mondiale a produselor autentice și contrafăcute.
Produsele contrafăcute și piratate pot proveni din practic toate economiile și de pe toate
continentele; China pare să fie cea mai mare economie producătoare. Deși mărfurile
contrafăcute pot proveni din orice economie, în medie, economiile cu venituri medii și cele
emergente tind să fie actori importanți pe piețele internaționale de produse contrafăcute și
piratate. Acestea sunt identificate drept „economii de proveniență” și sunt fie puncte importante
de tranzit în comerțul internațional, fie economii producătoare – cea mai mare fiind China. Cum
era de așteptat, aceste economii au, în principiu, atât o infrastructură suficientă, cât și capacități
tehnologice și de producție care permit comerțul pe scară largă. În schimb, este posibil ca aceste
economii să nu fi elaborat cadre instituționale solide, inclusiv legi privind proprietatea intelectuală
și practici de punere în aplicare, pentru combaterea comerțului cu produse contrafăcute.
Majoritatea mărcilor sunt afectate de contrafacere. Deși multe sunt situate în țările OCDE, și
China a devenit o țintă. O analiză detaliată a datelor referitoare la mărci, coroborată cu informații
privind înregistrarea titularilor de drepturi de proprietate intelectuală încălcate, arată că majoritatea
produselor vizate de falsificatori sunt înregistrate în țările OCDE – în primul rând Statele Unite ale
Americii, Italia, Franța, Elveția, Japonia, Germania, Regatul Unit și Luxemburgul. Cu toate acestea,
și în economiile emergente se conturează o creștere a numărului titularilor de drepturi înregistrate.
De exemplu, datele recente arată că drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor chineze
au fost încălcate în mod frecvent. Indiferent dacă activează în economii dezvoltate sau în economii
emergente aflate în creștere rapidă, sunt expuse riscului toate companiile inovatoare care se
bazează pe proprietatea intelectuală pentru sprijinirea strategiei lor globale de dezvoltare.
Rutele comerciale ale produselor contrafăcute și piratate sunt complexe și se pot schimba
în mod dinamic, inclusiv în ceea ce privește punctele de tranzit intermediare. O analiză a
importurilor de mărfuri contrafăcute și piratate în UE a identificat o serie de puncte intermediare
de tranzit importante. Unele dintre ele, cum ar fi Hong Kongul, China sau Singapore, sunt
centre importante ale comerțului internațional în general. Alte puncte de tranzit sunt economii
cu guvernanță foarte slabă și cu o prezență puternică a rețelelor infracționale sau chiar teroriste
organizate (de exemplu, Afganistanul sau Siria). Analiza arată că au loc schimbări semnificative de
la an la an, pe măsură ce traficanții exploatează noi lacune în materie de guvernanță. Acest lucru
reflectă capacitatea falsificatorilor și a rețelelor infracționale de a identifica rapid punctele slabe și
lacunele și, astfel, de a profita de oportunitățile de arbitraj.
Ponderea transporturilor mici, mai ales prin poștă sau prin servicii de curierat rapid,
continuă să crească. Acest lucru pare a fi cauzat de micșorarea costurilor cu aceste metode de
transport, precum și de importanța crescândă a internetului și a comerțului electronic în cadrul
comerțului internațional. Pentru traficanți, transporturile mici constituie și o modalitate de evitare
a detectării și de minimizare a riscului de sancțiuni. Acest lucru, la rândul său, mărește costurile
verificărilor și ale reținerilor la vamă și creează dificultăți suplimentare majore pentru autoritățile
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de aplicare a legii. Gestionarea unui asemenea volum enorm de capturi, de la prelucrare până
la distrugerea într-un mod ecologic, îngreunează semnificativ operațiunile vamale și reprezintă o
cheltuială pentru contribuabili.
Sunt necesare mai multe investigații pentru abordarea provocării, astfel încât țările, în mod
individual și prin cooperare, să își poată proiecta politici și soluții de punere în aplicare.
Informațiile privind amploarea, sfera de cuprindere și tendințele comerțului cu produse contrafăcute
și piratate sunt esențiale pentru a înțelege natura provocărilor cu care se confruntă guvernele și
titularii de drepturi. Pe de altă parte, rezultatele actuale se bazează pe observațiile privind capturile
din vămi și nu includ bunurile contrafăcute și piratate produse și consumate pe plan intern, nici
produsele digitale piratate de pe internet, fapt care necesită o analiză complementară.

Raportul complet este disponibil la adresele https://euipo.europa.eu și www.oecd-ilibrary.org
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